PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
HAGYOMÁNYOS PORTUGÁLIA
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Lisszabon – Budapest)
Budapest | Lisszabon | Obidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Portó |
Barcelos | Guimarães | Braga | Portó | Coimbra | Fatima |
Tomar | Castelo de Vide | Marvão | Estremoz | Évora | Lisszabon |
Sintra | Colares | Cascais | Estoril | Lisszabon | Budapest
1. nap: Budapest | Lisszabon
Megérkezés Lisszabonba, a bérelt autó átvétele a reptéren. A hét domb városaként emlegetett
főváros felfedezése. Esti programként javasoljuk, keresse fel a DOCAS bárjait. Szállás
Lisszabonban. (1 éjszaka)
2. nap: Lisbon | Óbidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Portó
Reggeli után indulunk Obidosba, a várfalakkal körülvett, középkori hangulatú városkába, majd
Alcobaça kolostorát tekintjük meg. (Világörökség) Ebédünket a hangulatos halászfaluban,
Nazaréban fogyaszthatjuk el. A következő megállónk Batalha gótikus stílusban épült kolostora,
„Portugália csipkekendője”. Érkezés az esti órákban Portóba, Portugália második legnagyobb
városába. Szállás. (2 éjszaka) (350 km)
3. nap: Portó | Barcelos | Guimarães | Braga | Portó
Reggeli után Portó hangulatos, szűk kis utcáin sétálva fedezzük fel a
történelmi városrészt (Katedrális, Szt. Ferenc templom, Gaia borpincéi). Ebéd után úticélunk az
ország legzöldebb régiója, Minho: Barcelos – a mondából jelképpé lett barcelosi kakas származási
helye, Guimarães - a portugál nép bölcsője, Braga - Portugália vallási központja. (Bom Jesus
kegyhely, Katedrális) Az esti órákban érkezünk vissza Portóba. (200 km)
4. nap: Portó | Coimbra | Fátima
Reggeli után indulás Coimbraba, Portugália egykori fővárosába, ma híres egyetemi városba.
Coimbra Európa egyik legrégebbi egyetemével és Portugália legszebb műemlékeivel büszkélkedhet.
A XVIII. században épült híres könyvtár a portugál birodalom értékeinek jegyét hordozza magán. Az
ebéd elfogyasztását a belvárosban javasoljuk a Mondego folyó partján csodálatos kilátással a
városra. Utunkat a világ egyik leghíresebb keresztény zarándokhelyén, Fátimában folytatjuk. A
városka minden szegletéből a Szűzanya csodás megjelenésének emléke árad. Szállás. (1 éjszaka)
(220 km)
5. nap: Fátima | Tomar | Castelo de Vide | Marvão | Estremoz | Évora
Reggeli után első állomásunk Tomar, ahol a Krisztus lovagrend által alapított kolostort tekinthetjük meg, amely ma a
Világörökség része. Utunk során felfedezzük a Serra de Sao Mamede lankáin elterülő Castelo de Vide-t, „Alentejo Sintraját”.
Ezt követően felkeressük a sziklás hegytetőn álló Marvão várát, felejthetetlen kilátással a környező síkságra. Utunk déli irányba
visz tovább Estremoz, a dombontetőn fekvő erődváros felé. Érkezés az esti órákban Évorába, Portugália múzeumvárosába.
Szállás. (1 éjszaka) (300 km)
6. nap: Évora | Lisszabon
Reggeli után felfedezzük Évorat: Ne szalassza el a lehetőséget, hogy megtekintse Santa Maria
gránitkatedrálisát és a bizarr csontkápolnát! A Giraldo téren hangulatos kávézókat talál, pihenésképp
egy finom tea, vagy kávé elfogyasztását javasoljuk. Délután érkezés Portugália fővárosába,
Lisszabonba. (2 éjszaka) (150 km)
7. nap: Lisszabon | Sintra | Colares | Cascais | Estoril | Lisszabon
Reggeli után ismerkedés Lisszabonnal: Szt. György vár, Alfama negyed, Belém városrész
(Jeromos kolostor, Felfedezések emlékműve)… Ebéd után a közeli Sintra utcáin sétálva
beigazolódik, hogy ez a mesés kisváros, nem véletlenül volt a portugál uralkodók kedvelt nyári
tartózkodási helye. Utunkat az óceánparton folytatjuk. Colares, Cascais és Estoril üdülővárosok
érintésével érkezünk vissza Lisszabonba. (100 km)
8. nap: Lisszabon | Budapest
Reggeli a szállodában, majd a bérautó leadása a lisszaboni reptéren, hazautazás.

A 8 napos fly and drive program igény szerint meghosszabbítható lisszaboni tartózkodással, lisszabontengerparti vagy algarve-i üdüléssel. Válasszon szállodaajánlataink közül: www.aquatravel.hu !
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